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OKO/filie
WERNISAŻ PRAC UCZESTNIKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH PLENERÓW MALARSKICH
– POLSKA-LITWA-WĘGRY (2008-2010)
ODBYWAJĄCYCH SIĘ W RAMACH PROJEKTU VAN GOGH

C Z E RW I E C

03.06

29 czerwca, godz. 19.00, Galeria ZADRA, ul. Andersa 29
koordynator projektu: Ośrodek Kultury Ochoty
partnerzy: TEMI Fővárosi Művelődési Háza z Budapesztu oraz
Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras z Wilna

04.06

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

TONA
Kiedy mam trochę wolnego czasu, nie tracę żadnej chwili. Porzucam
myśli o mszycach, radioaktywnych biedronkach i „łapię” w kadrze
chwile emocji moich modeli. Czy mi się to udaje? – Julia Soroka
TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami ma zaszczyt zaprosić
na wernisaż wystawy fotografii Julii Soroki pt. „Złapać chwilę...”. Wystawę można oglądać do 22.06.10. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne. Wstęp wolny!
8 czerwca 2010 (wtorek), godz. 18.00
„Złapać chwilę...” – wernisaż wystawy fotografii Julii Soroki
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17, tel. 22 823 04 32

II WIELKI KONKURS WIEDZY O OCHOCIE
„MATURA OCHOCKA”
Wszystkich wielbicieli naszej dzielnicy zapraszam do udziału w zabawie. Wierni czytelnicy „Ochotnika” i stali bywalcy „Ochockich Spotkań Historycznych” będą mieli ułatwione zadanie, ale każdy może
sprawdzić swoją wiedzę. Będzie to pisemny egzamin w formie testu.
Gwarantujemy prawdziwą egzaminacyjną atmosferę, pamiątkowe
dyplomy dla wszystkich uczestników, a dla najlepszych – cenne nagrody ufundowane m.in. przez Biuro PTTK „Trakt”, Centrum „ekoJa”
(ul. Bohdanowicza 5), Księgarnię „5” (ul. Korotyńskiego 26). Już dziś
można zacząć czytać książki o Ochocie lub w inny sposób pogłębiać swoją wiedzę. „Matura Ochocka” odbędzie się 20 czerwca,
a uroczysty finał przewidziany jest 23 czerwca, podczas festynu sobótkowego na Szczęśliwcach. Zapisy osobiście w Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, telefonicznie: 22 823 37 56
lub mailowo: radomska13@oko.com.pl. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w placówce.
koordynator projektu: Gabriela Gab
20 czerwca 2010 (niedziela), godz. 17.00
„Matura Ochocka”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21

05.06
05.06
06.06
08.06
11.06
12.06
12.06

13.06

XXXVII OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
Zapraszam do tematycznego zwiedzania Ochoty. Naszym przewodnikiem będzie Przemysław Boguszewski specjalista ds. budownictwa
wojskowego i varsavianista. Poznamy różne wątki i historie wojskowe wplecione w architekturę naszej dzielnicy. Zakończenie spaceru
około godz. 16.00 w okolicy Pomnika Lotnika
Gabriela Gab
20 czerwca (niedziela), godz. 12.30
Wojskowy spacer po Starej Ochocie
start: róg ul. Nowowiejskiej i al. Niepodległości
wstęp wolny
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17.06
18.06

KONCERTY ZESPOŁÓW DUŃSKICH
wystąpią: Folmer Bob Firkant (jazz),
Pantalones di Ardillas (muzyka latynoska),
Piri piri (muzyka afrykańska), D’pas (muzyka elektroniczna)
Dobra Karma, ul. Górczewska 67 (wjazd od ul. Prymasa Tysiąclecia)
godz. 20.00, wstęp wolny
KONCERTY ZESPOŁÓW DUŃSKICH
wystąpią: Folmer Bob Firkant (jazz), Pantalones di Ardillas
(muzyka latynoska), Piri piri (muzyka afrykańska), D’pas
(muzyka elektroniczna)
Obiekt Znaleziony, pl. Małachowskiego 3 (podziemia Zachęty)
godz. 20.00, wstęp: 5 zł
AVANGARDOWY KLAN FANTASTÓW
„Na fantastycznych szlakach” – turnieje, rozgrywki,
gry strategiczne i planszowe
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00, wstęp: 5 zł
KONCERTY ZESPOŁÓW DUŃSKICH
wystąpią: Pantalones di Ardillas (muzyka latynoska),
Piri piri (muzyka afrykańska), D’pas (muzyka elektroniczna)
Klub Indeks, ul. Krakowskie Przedmieście 24
godz. 20.00, wstęp wolny
KONCERTY ZESPOŁÓW DUŃSKICH
wystąpią: Folmer Bob Firkant (jazz), Studio Wokalne
im. Jerzego Wasowskiego
Galeria Freta, ul. Freta 39
godz. 15.00, wstęp wolny
TONA – TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ARTYSTAMI
„Złapać chwilę...” wernisaż wystawy fotografii Julii Soroki
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 18.00, wstęp wolny; wystawę można oglądać do 22.06.10
prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne, tel. 22 823 04 32
ETNICZNE TAŃCE EUROPY
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp: 20 zł
BIG BEN 2010 – FINAŁ
„Four seasons of the year – autumn”,
czyli „Cztery pory roku – jesień”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
RANDW – W ŚWIECIE KOLORÓW
„Niebieskie migdały”
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wolny; zapisy przyjmujemy w środę (9 czerwca)
i czwartek (10 czerwca) pod nr tel. 22 823 04 32 lub osobiście
w SURMIE. Mile widziany niebieski strój lub niebieski akcent.
KONCERT NAD STAWIKIEM
Żeński Kwartet Smyczkowy „The Strings”;
w programie m.in. muzyka klasyczna i filmowa
Park Zasława Malickiego przy ul. Wiślickiej
godz. 12.00, wstęp wolny
SATANORIUM – MUZYKA FILMOWA JERZEGO SATANOWSKIEGO
koncert
Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22, godz. 19.00
organizator: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
tel. 22 822 48 70, e-mail: oko@oko.com.pl
KABARET POD MARUDAMI
„Cała prawda o dowcipie” – program premierowy
DK „Rakowiec”, ul.Wiślicka 8
godz. 20.00, wstęp wolny

OKO/filie

C Z E RW I E C

19.06

AVANGARDOWY KLAN FANTASTÓW
„Na fantastycznych szlakach” – turnieje, rozgrywki, gry
strategiczne i planszowe
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00, wstęp: 5 zł

23.06

Żeński Kwartet Smyczkowy „The Strings” tworzą cztery urocze
dziewczyny, emanujące temperamentem i energią sceniczną,
absolwentki Akademii Muzycznej im. F. Chopina: Anna Boniecka
(I skrzypce), Sylwia Mróz (altówka), Dorota Woźniak-Mocarska (wiolonczela) i Anna Szalińska (II skrzypce). Koncerty kwartetu „The
Strings” charakteryzują się dużą dynamiką, energią, wdziękiem
i świeżym podejściem do muzyki. Od początku swej działalności
w 1998 roku kwartet wykonał wiele koncertów w kraju i zagranicą, zyskując aplauz wśród słuchaczy o najróżniejszych gustach
muzycznych. W swym repertuarze mają zarówno przeboje muzyki
klasycznej (Bach, Bacewicz, Beethoven, Haendel, Haydn, Mozart,
Chopin, Czajkowski, Greeg, Pahelbel, Lutosławski, Strauss, Wieniawski, Vivaldi), jak i znane melodie z filmów (np. „Vabank”, „Królewna
Śnieżka”, „Śniadanie u Tiffaniego”, „Kobieta i mężczyzna”, „Ogniem
i mieczem”, „Skrzypek na dachu”, „Romeo i Julia”) oraz standardy muzyki rozrywkowej (The Beatles, Joplin, Amstrong, Elington).
Dzięki muzykalności, niekonwencjonalnemu podejściu do muzyki
oraz elastyczności w doborze repertuaru zespół wielokrotnie brał
udział w wielu programach telewizyjnych oraz festiwalach poświęconych muzyce rozrywkowej (Opole, Sopot), współpracując z najbardziej znanymi gwiazdami polskiej estrady tj. IRA, Łzy, Justyna
Steczkowska, Krzysztof Kiljański, Bracia Cugowscy czy Krzysztof Krawczyk. „The Strings” wystąpią dla mieszkańców Ochoty 13 czerwca
o godz. 12.00 w Parku Zasława Malickiego przy ul. Wiślickiej.

23.06

13 czerwca 2010 (niedziela), godz. 12.00
Żeński Kwartet Smyczkowy „The Strings” – koncert
Park Zasława Malickiego przy ul Wiślickiej

20.06

XXXVII OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
„Wojskowy spacer po Starej Ochocie”
start: róg ul. Nowowiejskiej i al. Niepodległości
godz. 12.30, wstęp wolny

20.06

MATURA OCHOCKA
„Radomska 13, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

20.06

MIRONALIA 2010
zaułki, bramy, podwórka i galerie ulicy Tarczyńskiej
godz. 12.00-18.00, wstęp wolny
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Wanda Chotomska zaprasza... dzieci i dorosłych na rodzinną
herbatkę; gośćmi zaułka: będą m.in. Joanna Papuzińska,
Agnieszka Frątczak, Paweł Beręsewicz i Edward Lutczyn
ul. Tarczyńska 5/9
godz. 13.00, wstęp wolny
KONCERT MUZYCZNY
w wykonaniu uczniów zajęć edukacyjno-artystycznych
pod kierunkiem Ałły Zdanowskiej
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 15.30
KWIAT PAPROCI – NOC WARSA I SAWY – II EDYCJA
„Warszawa zbliża” – impreza plenerowa; w programie m.in.:
występy zespołów klubowych, etno-jazzowych, pokaz teatru
pantomimy, warsztaty twórcze i artystyczne, gra w tenisa
i Speed Badminton, jarmark literatury użytecznej i wyrobów
rękodzielniczych
Park Szczęśliwicki
godz. 18.00, wstęp wolny
SPEKTAKL TEATRALNY
„Okno” wg Ireneusza Iredyńskiego w wykonaniu Grupy T-Art
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp wolny
I OCHOCKI DZIEŃ SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„Ochota na sport”
teren XLVIII LO przy ul. Szczęśliwickiej 50/54
godz. 11.00-14.00; organizator: Koalicja na Rzecz Ochoty

20.06

SATANORIUM

26.06
29.06
29.06

VAN GOGH
wernisaż wystawy prac uczestników
Galeria ZADRA, ul. Andersa 29
godz. 19.00, wstęp wolny
RANDW – W ŚWIECIE KOLORÓW
„Tęczowy początek wakacji”
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wolny; zapisy przyjmujemy
w środę (30 czerwca) i czwartek (1 lipca)
pod nr tel. 22 823 04 32 lub osobiście w SURMIE

MUZYKA KLASYCZNA NAD STAWIKIEM

03.07

17 czerwca 2010 r. (czwartek) o godz. 19.00 w sali Teatru Na Woli,
w Warszawie, ul. Kasprzaka 22 odbędzie się koncert „Satanorium
– muzyka filmowa Jerzego Satanowskiego”. Jest to druga impreza
z cyklu poświeconego muzyce filmowej. Chcemy zwrócić uwagę
na rolę, jaką muzyka pełni w sztuce filmowej i przyczynić się do popularyzacji tego gatunku. W tym roku Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na wydarzenie artystyczne związane z muzyką filmową Jerzego
Satanowskiego.
Wysoki poziom artystyczny „Satanorium” gwarantuje zespół muzyczny, w skład którego wchodzą wybitni muzycy: Sebastian
Aleksandrowicz (obój, rożek angielski), Cezary Konrad (perkusja),
Marcin Majerczyk (gitary), Robert Majewski (trąbka, fluegelhorn),
Henryk Miśkiewicz (saksofony, klarnet), Paweł Perliński (fortepian),
Piotr Stawski (skrzypce), Monika Szulińska (instrumenty perkusyjne),
Zbigniew Wegehaupt (kontrabas), Wojciech Zieliński (klawisze, melodyna, akordeon) oraz Dorota Osińska (śpiew). W programie koncertu usłyszymy muzyczne tematy z filmów: „Ajlawju”, „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „Magnat”, „Dzień świra”, „Boża podszewka”,
„Ekstradycja”. Koncert poprowadzi Andrzej Poniedzielski – znany poeta, autor tekstów piosenek, humorysta, twórca scenariuszy.
Jerzy Satanowski – wybitny polski kompozytor, twórca muzyki ilustracyjnej do wielu filmów i spektakli teatralnych, a także piosenek. Reżyser, pedagog, animator polskiego życia muzycznego i teatralnego,
wieloletni przewodniczący Rady Artystycznej Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, współtwórca i dyrektor artystyczny Festiwalu
im. Agnieszki Osieckiej.

17.06
SATANORIUM

17 czerwca 2010 r. (czwartek), godz. 19.00
Satanorium – muzyka filmowa Jerzego Satanowskiego
Teatr na Woli, ul. Kasprzaka 22

bilety: I miejsca 40 zł, II miejsca 30 zł; sprzedaż: kasa
OKO, ul. Grójecka 75; kasa Teatru Na Woli, ul. Kasprzaka 22
rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 17
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wspomnienia
Anna Żurek

Ażurki
spacerowe
(5)

K

asztany zakwitły w kwietniu. Zmartwiłam
się, że za wcześnie, że nie wytrzymają do
matur… Oczywiście niepotrzebnie – po
prostu w rodzinie brak maturzystów i nie wiedziałam, że egzaminy zaczną się już 4. A więc
wszystko w porządku, kasztanowe świece bielą
się teraz naokoło, a egzaminy są podobno bardzo łatwe. „Nie tak to drzewiej bywało” – myśli
sobie moje pokolenie. A ile już pokoleń zdawało
egzamin dojrzałości? Jeśli wierzyć wiadomościom internetowym, to na ziemiach polskich
było różnie: w Prusach wprowadzono maturę
w roku 1789, w Królestwie – 1813, a w Galicji –
1849. Oczywiście dotyczyło to tylko jednej płci,
żeńskie gimnazja czekały jeszcze prawie wiek
na ten przywilej, ale tym razem Galicja była
na czele: Kraków i Lwów miały od 1898 roku
gimnazja żeńskie z maturą (po Pradze – 1891
i Wiedniu – 1892). Ten krok w emancypacji dał
kobietom na początku XX wieku możliwość
studiowania na uczelniach. Oczywiście szkoły
średnie „w dorzeczu Odry i Wisły” mają dłuższą historię, a dba o nią teraz Stowarzyszenie na
Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Zrzesza ono
przedstawicieli szkół średnich istniejących ponad 100 lat („Małachowianka” w Płocku i „Asnyk” w Kaliszu liczą sobie ponad 800!). A pier-

Krzysztof Trawkowski

Minister
z Dantyszka

W

„Reflektorem w mrok” Tadeusz
Żeleński (Boy) o sposobie wyboru
zawodu przed I wojną światową
pisał tak: „…przed młodym człowiekiem po
maturze otwierały się właściwie trzy drogi:
prawo, filozofia lub medycyna. Prawo – w praktyce oznaczało zostać urzędnikiem; filozofia
– nauczycielem gimnazjalnym. Pozostawała
medycyna – powszechny rezerwuar niespokojnych duchów. I wielka niewiadoma. Można było sobie pomarzyć. O wytwornych
pacjentkach albo, będąc chirurgiem, o ocaleniu

4

wsze spotkanie, związane z obchodami 200.
rocznicy Komisji Edukacji Narodowej, odbyło
się na Ochocie w gmachu dawnej „Kolejówki”
– Technikum Kolejowego przy ul. Szczęśliwickiej! Jest to jedna z pięciu szkół warszawskich
należących do Stowarzyszenia, jedna z najstarszych szkół technicznych w Polsce. Koło
Wychowanków utworzono już 100 lat temu!
Szkoła powstała w roku 1873 przy
ul. Chmielnej, jako Warsztat Instruktorski
powstałej w roku 1845 Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, a po 80 latach została
przeniesiona do nowego, specjalnie zbudowanego i odpowiednio wyposażonego gmachu
w naszej dzielnicy. Postanowiłam zobaczyć,
jak to teraz wygląda, tzn. jak się prezentuje
Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” w Warszawie (S. Wysocki to projektant i budowniczy Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej). Niestety zamiast
spacerkiem wyruszyłam autobusem i to o takiej porze, że pozostało mi tylko pocieszanie
się, że na co dzień nie muszę tkwić w korku, podziwiając zadania szachowe tworzone przez kierowców na skrzyżowaniach.
Przystanek koło szkoły do niedawna nosił
nazwę „Hotel Vera” i przypominał tym starą nazwę ulicy, ale zamiast hotelu jest dziura w ziemi,
a przystanek to „Szczęśliwicka”. Gmach szkolny jest właśnie odnawiany. Pod świeżym tynkiem zniknął napis TECHNIKUM KOLEJOWE
– ROK ZAŁOŻENIA 1873. Przed budynkiem
stoi, niczym maskotka, mały parowozik. Z dobrze poinformowanych źródeł dowiedziałam
się, że jeździł on po wąskich torach w okresie
I wojny światowej. A za budynkiem znajdował się kiedyś duży parowóz (i nie tylko) słu-

żący do kształcenia przyszłych kolejarzy. Ale
obecnie jest już w Skierniewicach, pod opieką
Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
Rekrutacja na nowy rok szkolny wśród sześciu kierunków przewiduje tylko dwa kolejowe.
Czy dlatego, że „kolej teraz źle się kojarzy”
i nie ma chętnych? Czy dlatego, że przekazanie takiej szkoły lokalnemu samorządowi nie
zdaje egzaminu? W swojej długiej historii (na
stronie internetowej szkoły można zobaczyć,
ile liczy sobie dni – za ok. 2 miesiące będzie
ich 50 000) „Kolejówka” miała różne nazwy
i programy. Wśród kilkunastu tysięcy absolwentów są zasłużeni kolejarze. Są tacy, co wrócili,
by uczyć następne pokolenia, są profesorowie
politechniki, naukowcy, dziennikarze związani
z koleją, ale niektórzy uczniowie zasłynęli także
w zupełnie innych dziedzinach: Wacław Sieroszewski (powieściopisarz), Władysław Podkowiński (malarz), Marian Woronin (lekkoatleta), Konstanty Ildefons Gałczyński (poeta),
Aleksander Janowski (współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego)… Nie znajdziemy jednak wśród nich noblisty Władysława
Stanisława Reymonta, pracownika „wiedenki”
na odcinku od Rogowa do Lipiec, który po ukończeniu 3 klas Szkoły Niedzielno-Rzemieślniczej
resztę wiedzy zdobywał samodzielnie.
Koleje w Europie nie zanikają, choć się
zmieniają, więc może nasza najstarsza szkoła
przetrwa kolejne przeciwności i będzie jeszcze
długo kontynuować wspaniałe tradycje. Czego
życzę i innym szkołom Ochoty, także „mojemu
Słowakowi”, w którym wspólnym wysiłkiem
dwóch roczników, w polubownie ustalonym
terminie wrześniowym będziemy w tym roku
świętować 50-lecie matury. Ale o tym potem

życia młodej milionerce, która połknęła brylantowy guzik i o zaślubieniu jej.” Czasami
się zdarzało, że dyplomowani już lekarze nie
praktykowali. Tak było z lekarzem okulistą,
ostatnim szwoleżerem II RP, czyli Bolesławem
Wieniawą-Długoszowskim czy przywołanym
już Tadeuszem Żeleńskim.
Oczywiście nie wiem, czy tak rzeczywiście
przebiegał namysł nad dalszą karierą życiową
praskiego gimnazjalisty Jerzego Wacława Marii
Bujalskiego (1885-1942) urodzonego w Płocku,
który w 1903 roku podjął studia na wydziale
lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Jak
to wtedy było w modzie należał do „Pet” i do
„Zet”, w związku z czym za swą działalność
niepodległościową dwukrotnie był wydalany
ze studiów. Za drugim razem wyrzucono go
skutecznie bez prawa wstępu na jakikolwiek
uniwersytet w Cesarstwie Rosyjskim. Od razu zaczął działalność polityczną zostając
kierownikiem dzielnicowej organizacji Narodowego Związku Robotników.
W 1906 roku wyjechał na dalsze studia
do Pragi, a potem do Krakowa, gdzie w 1911
roku otrzymał wymarzony dyplom lekarski. Po
wybuchu wojny został komisarzem legionowym na powiat tarnowski. Od wiosny 1915 roku
w randze porucznika uczestniczył w walkach
na Bukowinie i Besarabii. Po zakończeniu
walk został dyrektorem szpitala powszechnego

w Tarnowie. W czasie wojny 1920 roku służył
w WP, otrzymał wtedy stopień kapitana.
Od 29 marca był wiceministrem w gabinetach Adama Ponikowskiego, Artura Śliwińskiego, Janusza Nowaka i Władysława Sikorskiego. Od 5 lipca do 28 listopada 1923 roku
był kierownikiem Ministerstwa Zdrowia
Publicznego w gabinecie Wincentego Witosa.
Później był jednym z organizatorów państwowej służby zdrowia oraz akcji przeciw
epidemicznej w województwach wschodnich.
Kiedy zlikwidowano ministerstwo, pracował w publicznej służbie zdrowia oraz poświęcił
się działalności społecznej w lekarskich
organizacjach zawodowych. Był m.in. naczelnikiem Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej. Przez szereg lat współpracował
jako redaktor „Lekarza Polskiego”. W tych
czasach zamieszkał na ulicy Dantyszka 2 m. 3.
W latach trzydziestych sprawował funkcję
dyrektora szpitala Ubezpieczeń Społecznych.
Równocześnie opublikował szereg książek
o polskiej służbie zdrowia.
Po wybuchu wojny w 1939 roku uczestniczył
w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji
współpracował z Delegaturą Rządu RP. 8 stycznia 1942 roku został aresztowany i osadzony przez Niemców na Pawiaku, skąd został wysłany do Oświęcimia, gdzie zginął
7 września 1942 roku
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OKIENKO Z WIERSZEM

OKO
Ochotnik/Ochota
Janusz Szuber
PROLEGOMENA DO ORNITOLOGII
Na ile szczery, na ile nieszczery,
Imitator cudzych, podsłuchanych głosów.
Przedrzeźniacz. Jest przecież taki gatunek
Ptaków. Kto powiedział, że nie
jestem jednym z nich?
Z dna studni-podwórka przy Filtrowej:
Ziemia, ziemia do kwiatów, ziemia,
Ziemia, ziemio! Albo: Handlarz kupuje
Stare ubrania, stare obuwie, kupuje!
Baby wzdłuż chodnika po dwie, trzy,
Na skrapianych płachtach pęczki rzodkiewek,
W ceratowych torbach porcje włoszczyzny
Związane sznureczkiem: ćwiartka kapusty,
Por, marchewka, pietruszka i jej zielony
Kozacki osełedec. Angrest. Klapsy
Na bazarach przy Polnej lub Barskiej
Z mojego stołecznego dzieciństwa.

TEATR
OCHOTY
– CZERWIEC
TEATR
OCHOTY
– LUTY
01.06 MAGICZNY MIÓD
(Teatr Lalek Igraszka)
01.06 PRZYGODY PIRATA
W KRAINIE ZABAWEK
09-11.06 TAJEMNICE PAŃSTWA NORBERY (Teatr Hybrydy)
24-25.06 KTO DOGONI PSA?
(spektakl gościnny)
28.06 MAGICZNY MIÓD
(Teatr Lalek Igraszka)

TEATR OCHOTY
ul. Reja 9, 02-053 Warszawa
www.teatrochoty.pl
– rezerwacja i sprzedaż on-line
tel. 22 825 85 44, 22 825 36 46
e-mail: bow@teatrochoty.pl

Gdzie one? Kiedy wracam zziajany
Z dzikich, mokotowskich pól, a na stadionie
Żużel jęczy pod oponami w czarnym skowycie.
Czy to wszystko było? Było naprawdę?
Janusz Szuber (ur. 1947) – wybitny polski poeta współczesny. Urodził się i mieszka
w Sanoku. Wydał kilkanaście tomów poetyckich, m.in.: „Śniąc siebie
w obcym domu” (1997), „O chłopcu mieszającym powidła” (1999), „Biedronka
na śniegu” (1999), „Okrągłe oko pogody” (2000), „Lekcja Tejrezjasza” (2003)
i „Czerteż” (2006). Jego wiersze były tłumaczone na kilkanaście języków. Pod
koniec lat 60. studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, z tamtych
lat pochodzi wiersz „Prolegomena do ornitologii”.

I FESTIWAL TCHOUKBALLU PLAŻOWEGO

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Tchoukball.pl” wspólnie z OSiR Ochota organizuje i zaprasza w czerwcu na II Festiwal Tchoukballu Plażowego. Baw się
z nami – poznaj nową dyscyplinę sportu i zagraj w turnieju!
Gdzie? W Warszawie, w Parku Szczęśliwickim na boisku do siatkówki plażowej
Kiedy? 27 czerwca (niedziela), godz. 14.00
Co jest potrzebne? Wystarczy ciekawość, dobry nastrój i chęć spędzenia czasu na sportowo!
Jak zagrać? Zbierz grupę znajomych – wystarczą 4 osoby, wymyśl ciekawą
nazwę dla swojego zespołu i wyślij zgłoszenie na adres czuk@op.pl lub skontaktuj się z nami pod numerem 883 922 431. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!
Nie szkodzi, że nigdy nie grałeś – robimy specjalne rozgrywki „Pierwszy Raz” dla
nowicjuszy. Nie udało się namówić znajomych? Wyślij zgłoszenie sam, zorganizujemy drużynę dla Ciebie.
Tchoukball (czyt. czukbol) to nowatorska, zespołowa dyscyplina sportu, dostępna dla każdego, która przyczynia się zarówno do rozwoju i utrzymania
sprawności fizycznej zawodników na różnym poziomie przygotowania, jak
i budowania więzi społecznych poprzez wspólną aktywność sportową. Tchoukball nie tylko doskonali szybkość, wytrzymałość, spostrzegawczość zawodników, ale także silnie rozwija umiejętność pracy zespołowej. Reguły tchoukballu wymuszają grę fair play, motywują do samodoskonalenia.
więcej informacji: www.czukbol.pl lub www.tchoukball.pl

MAGICZNY MIÓD Jacka Wolszczaka
występują: Paweł Kołodziejski,
Ewa Śmiech, Jacek Wolszczak
lalki i scenografia: Elżbieta Zajączkowska,
Rafał Janaszek
Pewnego dnia niedźwiadek Maciuś przynosi smutną nowinę – mama jest chora! Po wizycie u pani doktor – mądrej
Sowy okazuje się, że choroba jest bardzo poważna, a jedynym antidotum jest
magiczny miód. Maciuś musi wyruszyć
w daleką podróż do tajemniczego lasu.
Na szczęście w wyprawie towarzyszy
mu przyjaciel, zabawny królik Kleofas.
Dwaj mali bohaterowie muszą przechytrzyć podstępnego węża Sobiesława,
a także przekonać królową pszczół, by
podarowała im beczułkę magicznego
miodu. Na szczęście, dzięki sprytowi i odwadze udaje im się szczęśliwie wrócić
do domu z czarodziejskim lekarstwem.
Serdecznie zapraszamy na wyprawę po
magiczny miód. Nasz spektakl to widowisko, które dostarcza młodym widzom wielu niezapomnianych wrażeń. Spektakl trwa
40 minut.

OCHOTNIK
Miesięcznik OCHOTNIK
Wydawca: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, www.oko.com.pl Adres: ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, tel. 22 668 70 38, ochotnik.red@oko.com.pl Redakcja: Anna Napiontkówna (redaktor naczelna), Joanna Rolińska (koordynator części
historycznej), Szczepan Rybiński Korekta: Anna Pasznik Studio graficzne: Agnieszka Biardzka Okładka: Olga Barej, słuchaczka Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego, zwyciężczyni „Szansy na sukces” (zespół PIN), fot. Weronika Plichta Druk: Drukarnia ART
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antykwariat
Małgorzata
Baranowska

Wracam do biblioteki (11)

„Janek strażak, chłop żwawy
Rzuca mury Warszawy,
Bo mu w piersi się pali

6

Krew z miłości domieszką –
Więc z kucharką Agnieszką
Na Bielany! Hej, dalej!”
Panny starały się wyglądać jak najkorzystniej i przybierały górne tony:
„W lepszym domu służę,
Z łaski Pana Boga,
Gdzie są okna duże
i śliska podłoga.”
Bielany były sceną licznych flirtów, romansów i nieszczęśliwych miłości:
„Piszę do ciebie po raz ostatni,
Po raz ostatni określam ci,
A serce ściska mnie na wspomnienie,
A na wyrazy padają łzy.
Ja się z miłości tobie oddałam,
Tyś me ramiona ścielił do snu
I cisza nocna nas otaczała,
A gwiazda nocna sprzyjała tu.
[...]
Dziś obraz widzę naszej miłości,
Co mnie wprowadza naprawdę w szał,
A tyś mnie kochał to z namiętności,
A zwłaszcza gdyś mnie w objęciach
miał.
Kiedy ja jeszcze ciebie nie znałam,
To byłam wolna jak w polu ptak,
Fałszywa miłość twoja sprawiła,
Że kirem zamglił się dla mnie świat.”
Karwacki dobrze przestudiował dawną
prasę. Rozumie, że zdradzone i zhańbione
panny nie miały potem łatwego życia. Często kończyło się ono nawet samobójstwem.
Niektóre wolały rzucić się z nożem na
kochanka. Niektóre wolałyby, żeby to
za nie załatwił los. Jest tu zacytowana
kapitalna, przerażająca klątwa porzuconej:
„Pościelą twoją niech ci będą gady,
Doktorem twoim niech ci będzie wąż
I żebyś konał i skonać nie mógł,
Konającym głosem byś wołał wciąż.”
Na Bielanach zawsze dużo śpiewano
i tańczono, ale także pojawiały się katarynki, czasem na takiej katarynce siedziała
papuga albo małpka. Ich zadaniem było
wyciągać ze skrzyneczki wróżby, a na
nie było wielkie zapotrzebowanie, bo
jednak nie wszystkie miłości kończyły
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się nieszczęśliwie. Tutaj zawiązywały się
także trwałe małżeństwa. Dzieci podziwiały teatrzyki kukiełkowe, a dorośli satyryczne scenki. Zarówno dorośli, jak dzieci
uwielbiali huśtawki i karuzele, a nawet
skakali na skakankach. Jedną z ważnych
rozrywek był przenośny fotoplastykon.
Przez okrągłe dziury zaglądało się do pudła, w którym znajdowały się fotografie
z całego świata. Właściciel przesuwał
fotografie za pomocą korby i często dodawał
konieczny komentarz, na przykład: „Miasto
Londyn nad Czarnym Morzem, stolica kraju
Anglii, gdzie mieszka królowa Wiktoria
i gdzie przyjeżdżają korabie z całą załogą.
Pomnik królowej Aleopatry (czytaj
Kleopatry) w Afenach; ludzie czytają napisy
na pomniku i obok pomnika; na wierzchu
pomnika siedzi sowa i patrzy”.
Każda z atrakcji chciała sama na
siebie zwrócić uwagę. Używano bębnów,
trąb, piszczałek, a naganiacze krzyczeli
i zachęcali – każdy do czego innego. Weźmy
pod uwagę, że na Bielanach bawiło się na
raz kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Bębnami
i trąbami wzywano na przedstawienia
z udziałem clownów, arlekinów, a także
dziwolągów i tresowanych zwierząt. Popularne były strzelnice, grano w wista
i preferansa. Ciekawe, że wśród tych upojnych rozrywek nigdy nie zapominano
złożyć kwiatów na grobie Staszica.
W każdym kącie sadowiły się budy
z małą gastronomią. Przywożono nawet
wielkie samowary do herbaty. Wielu
przynosiło prowiant i alkohol w koszykach, ale na miejscu największym
powodzeniem cieszyły się kiełbaski, piwo, lemoniada i precle. Nie mogło się
obejść bez typowych pamiątek z napisem
„Pamiontka z Bielan”. Dzieci najbardziej
lubiły wszystkie przedmioty do hałasowania: gwizdki, kogutki, kołatki.
„A na placu dookoła
Czego pragniesz, już masz zgoła,
dobór cacek niezrównany,
Napis „Souvenir de Bielany”.
źródło fot.: www.lasbielanski.waw.pl

W

ygląda na to, że wszystkie drogi
do przeszłości Warszawy prowadzą do Stanisława Augusta.
Powiedzmy od razu, że Bielany zawdzięczały swoją sławę królowi Janowi
Kazimierzowi. To za jego czasów powstała moda spędzania Zielonych Świątek
na Bielanach. To moda arystokratyczna.
Przedtem miał już samotnię (erem)
na Bielanach Władysław IV. Królowie
naśladowali mnichów, arystokracja królów.
A jednak znowu Stanisław August.
To on 19 maja 1766 roku urządził wielki
festyn dla wszystkich stanów. Zaprojektował coś w rodzaju karnawału weneckiego. Sam przypłynął nadzwyczajnie
udekorowaną łodzią w towarzystwie wielu gondoli swojego dworu. Przedtem
wielki bielański las, nieprzypominający
dzisiejszego, został przystrojony girlandami kwiatów, bramami, a nawet piramidami. W centrum znajdował się ratusz
na sztucznym rynku. Wieczorem cały las
i Wisła jarzyły się tysiącami świateł. Na
koniec puszczano fajerwerki. Oczywiście
wszystkiemu towarzyszyło wielkie obżarstwo, w którym brały udział nie tylko sfery
wyższe, ale także kupcy i rzemieślnicy
warszawscy. Można powiedzieć, że patronką tej zabawy była sama Wisła. Kiedy król
przybył na Bielany, na brzegu przywitała
go alegoryczna postać Wisły. Odegrała ją
właścicielka piekarni na Koszykach.
Jak podaje Władysław Lech Karwacki
w książce „Zabawy na Bielanach” (1978)
od czasu Stanisława Augusta na Bielanach
najchętniej bawił się lud warszawski,
a przede wszystkim służba, która chętnie
przenosiła obyczaje państwa do swojego
środowiska. Nie zdajemy sobie sprawy, że
między innymi tak kształtował się miejski
styl życia. Nikomu też nie przychodzi teraz
do głowy, że służba była w XIX wieku
największą w Warszawie grupą zawodową.
W roku 1824 „było 8577 służących
domowych i lokajów oraz 7889 służących
kobiet. W trzy lata później służby domowej
było 23 333 osoby, co stanowiło 36,6%
ludności zawodowo czynnej”. Karwacki
zanotował bardzo wiele wybranych z dawnych czasopism, kalendarzy i wspomnień popularnych piosenek. Często
bohaterami byli kucharka, szewc, strażak:

architektura
Hanna
Faryna-Paszkiewicz

URZĄD WOJEWÓDZKI, DZIŚ NIK

Z

końcem lat dwudziestych ubiegłego
wieku Ochota zyskała na znaczeniu
w topografii warszawskiej stołeczności:
jej rola przestała ograniczać się tylko do
funkcji mieszkaniowej. Myśl o realizacji
Dzielnicy Marszałka Piłsudskiego zwróciła
oczy na ulicę Wawelską i równoległą
do niej Filtrową oraz na Uniwersytecką,
która w planach sięgać miała aż po plac
Narodowy – planowany na wysokości
skrzyżowania Madalińskiego i Alei Niepodległości. Faktyczna nobilitacja rozległych
pól wzdłuż przyszłej reprezentacyjnej
Wawelskiej nastąpiła w chwili wybudowania gmachów Dyrekcji Lasów Państwowych, budynku Szkoły Nauk Politycznych
projektu Romualda Gutta czy obłożonego
piaskowcem budynku przylegającego dziś
do ronda z pomnikiem Lotnika – gmachu
Kierownictwa Marynarki Wojennej, projektu Rudolfa Świerczyńskiego. Filtrowa,
węższa, ściśle od południa zbudowana
mieszkalnymi kwartałami i ich przeciwwagą – wolną przestrzenią terenów

miejskich, zyskała wprawdzie tylko jeden
oficjalny budynek, ale o wysokiej randze.
Już w 1929 roku w prasie warszawskiej
pojawiły się lakoniczne, lecz wskazujące
konkretną lokalizację, wiadomości o decyzji
budowy przy rogu Suchej i Filtrowej – lub
jak pisano w rejonie „między Wawelską
a Reja” – gmachu Urzędu Wojewódzkiego.
Budynek miał swój projekt i kosztorys
– trzy miliony złotych. Jeszcze w tym
samym roku na łamach „Polski Zbrojnej”
doniesiono, że „z powodu ograniczeń
finansowych na razie zaniechano budowy
przy ul. Filtrowej”. Faktem jest, że
dopiero na rok przed wybuchem II wojny
światowej reprezentacyjny Urząd Wojewódzki otworzył podwoje dla petentów.
Wobec nowoczesnych budynków projektu Gutta, Jawornickiego, Świerczyńskiego, Urząd Wojewódzki wybijał się
zachowawczą architekturą, być może świadomie nawiązująca do corazziańskiego kompleksu urzędów skarbowych
przy placu Bankowym. Nie ma pewności,
nawet domysłów, kto podpisał ów projekt. Cechy
stylistyczne wskazują na
Mariana Lalewicza, konsekwentnego akademika, dla
którego magnacka rezydencja z czterema silnie zaznaczonymi oficynami, a więc
wpisana w literę H, z korpusem głównym zwieńczonym
trójkątnym frontonem i białym orłem oraz z arkadowymi podcieniami oficyn
od ulicy Filtrowej mogłaby być kolejnym ogniwem
w łańcuchu jego modernistyczno klasycyzujących
warszawskich
gmachów.
W reprezentacyjnym dziedzińcu od Filtrowej dominuje wysunięty korpus z pięcioosiowym ryzalitem. Przeszklone pionowe połacie
między mocno zaznaczonymi pilastrami wskazują
na świadomie „neo neo”
klasycystyczną myśl przyświecającą nieznanemu pro-

jektodawcy. Zachowawczy rys całości
przełamuje oryginalne pseudoogrodzenie,
optycznie tylko oddzielające bryłę gmachu
od dawnej ulicy Suchej, Filtrowej i Solariego.
To bardzo niska podmurówka z szeregiem
znieruchomiałych na niej wielkich cementowych kul, pociemniałych z wiekiem.
Jedyną niekonsekwencją w godnym
wyglądzie urzędu jest wyraźnie pochodząca
z lat trzydziestych płaskorzeźba orła
w prostokątnej ramie – umieszczonego
nad prawym arkadowym wejściem na
dziedziniec. Szeroki biały pas tworzy
mocną podstawę ramy, a jego maksymalnie
rozpostarte, graficznie rozrysowane skrzydła wypełniają cały prostokąt pola. Orzeł
nie spełnia żadnych wymogów godła
państwowego: jest przerysowany, nawet
karykaturalny, wpisany w leżący prostokąt
i z ciężkim pasem u dołu.
Budynek z przedwojennego Urzędu
Wojewódzkiego stał się siedzibą Naczelnej
Izby Kontroli. Mimo dużej powierzchni –
z czasem okazał się zbyt mały. W latach
60. XX w. od ulicy Ładysława z Gielniowa
wzniesiono prostą podzieloną oknami
ścianę, z lżej tylko zarysowanym parterem,
z zadaszeniem na lekkich podporach.
Niestety, ściana ta niejako wbiła się w niskie
domy po przeciwnej stronie malej uliczki,
całkowicie przesłoniła tylny dziedziniec
i zaburzyła przejrzysty rys projektu
opartego na literze H

fot. Hanna Faryna-Paszkiewicz
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sylwetka miesiąca

NAJWYBITNIEJSZY POLSKI KONSTRUKTOR KOMPUTERÓW

– mgr inż. Jacek Karpiński (1927-2010)

W

niedzielę [21 lutego – red.] dotarła
do mnie wiadomość o śmierci
83-letniego
inżyniera
Jacka
Karpińskiego, najwybitniejszego polskiego
konstruktora komputerów. Dzień wcześniej
uczestniczyłem w dwóch interesujących
wydarzeniach. O 12.00 byłem w Muzeum
Techniki na otwarciu wystawy „Nabytki
Muzeum Techniki w 2009 roku” i stałem
w sali poświęconej informatyce przy
pierwszym w świecie tranzystorowym
analizatorze równań różniczkowych konstrukcji Jacka Karpińskiego oraz przy
jego najsłynniejszym dziele komputerze
K-202, którym zadziwił świat w latach
70. XX w. Natomiast o 18.00 dotarłem do
Centrum Artystycznego „Radomska 13”
na „Posiady” (u Wioli Obuchowskiej),
poświęcone księdzu prof. Józefowi Tischnerowi. Na tym spotkaniu brat księdza,
Kazimierz Tischner, mówił m.in.: „Śmierć
nie jest w stanie zatrzeć pamięci o kimś
wielkim. Często dopiero śmierć powoduje
narodzenie się legendy, powstanie wielu
fundacji krzewiących pamięć o zmarłym.
Pobudza zasmuconych przyjaciół zmarłego
do kontynuacji jego dzieła.”
I w ową niedzielę, dowiedziawszy
się o śmierci Jacka Karpińskiego, przypomniałem sobie te słowa i pomyślałem,
jak doskonale do niego pasują. Miał
wspaniały życiorys. Urodzony w 1927 r.
w Turynie (chociaż według życzenia ojca,
Adama Karpińskiego1, miał się urodzić
w schronisku pod Mont Blanc w Alpach).
Działał w Armii Krajowej, a pocisk który
w pierwszym dniu powstania trafił go
w kręgosłup nigdy nie został usunięty
i do końca życia bardzo mu utrudniał
chodzenie. Trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po wojnie – wybitny student Politechniki Łódzkiej i Politechniki Warszawskiej.
W 1955 r. rozpoczął pracę w Instytucie
Podstawowych Problemów Techniki PAN;
tam m.in. skonstruował w oparciu o pomysł Józefa Lityńskiego maszynę, służącą
1. Adam Karpiński (1897-1939) – polski taternik,
alpinista i himalaista, inżynier mechanik, konstruktor
lotniczy, lotnik, kierownik pierwszej polskiej wyprawy
w Himalaje (1939), podczas której zginął.

do określania długoterminowych
prognoz pogody
–
AAH.
Jego
zdolności i zaangażowanie w naukę,
zostały zauważone
przez Polską Akademię Nauk, która
zgłosiła go do kon1.
kursu UNESCO.
Karpiński wygrał wyjazd na stypendium
do Massachusetts Institute of Technology
oraz na Uniwersytecie Harwarda. Tam
zapoznał się z techniką cyfrową i postanowił wykorzystać tę wiedzę w Polsce.
Jego prace w Zakładzie Fizyki
Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przyniosły wiele
nowatorskich konstrukcji. Najsłynniejszą
z nich był minikomputer K-202 (prototyp
współczesnych komputerów klasy PC),
opracowany w latach 1969-1971 przez
zespół (w tym przede wszystkim przez
jego najbliższych współpracowników, tzw.
nierozłączny duet konstruktorów – Elżbietę
Jezierską-Ziemkiewicz i jej męża Andrzeja
Ziemkiewicza) pod jego kierownictwem
w Instytucie Maszyn Matematycznych na
warszawskiej Ochocie, którego wykonano
tylko 30 sztuk. Potem stracił pracę, a nie
mogąc znaleźć innej, odpowiedniej do
kwalifikacji, Karpiński zajął się hodowlą
świń pod Olsztynem.
W 1980 roku samorzutnie zawiązany
Komitet Informatyki z przewodniczącym
Krzysztofem Wasiekiem w Fabryce Mierników i Komputerów ERA doprowadził
do prezentacji programu kandydatów
i do wyborów dyrektora ERY. Wygrał
Jacek Karpiński, ale wobec sprzeciwu
Ministerstwa Przemysłu Maszynowego
nie mógł objąć tego stanowiska.
Gdy zacząłem pracę w Fabryce
Mierników i Komputerów ERA w Warszawie Jacek Karpiński już tam nie pracował,
ale jego charyzma pozostała. Spotkałem się
natomiast z grupą jego współpracowników i kolegów, którzy wyrażali się o nim
z wielką czcią. Zespół ten kierowany przez
inż. Jerzego Zawiszę i inż. Jerzego Dżogę

4.
doprowadził do uruchomienia produkcji
komputera Mera-400, który wywodził
się od K-202 i posiadał takie cechy, jak
wieloprocesorowość, stronicowanie pamięci, praca asynchroniczna.
Osobowość
Jacka
Karpińskiego
wywarła wielki wpływ także i na mnie,
moje życie zawodowe, moje konstrukcje
urządzeń cyfrowych, chociaż nigdy nie był
moim szefem i nigdy nie rozmawialiśmy
osobiście. Mam poczucie, że należę do
grupy ludzi, która czuje się związana
z postacią Jacka Karpińskiego do dziś
i zawsze licznie stawia się na wystawy
poświęcone jego pracom. Na zakończenie
tego wspomnienia, powtórzę za Kazimierzem Tischnerem: „Cóż z tego, że umarł,
przecież my żyjemy – jego przyjaciele
i rozwijajmy to, czego nas nauczył.”
PS Jacek Karpiński został pośmiertnie
nagrodzony honorowym tytułem INFOSTAR, za szczególne osiągnięcia w świecie
teleinformatyki.
Jerzy Słomczyński
wynalazki Jacka Karpińskiego – wybór
1957

1959

poł. lat 60.

1965

1971		
		

2.
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AAH – maszyna elektronowa
do automatycznego
prognozowania pogody
(Państwowy Instytut
Hydrologiczno-Meteorologiczny)
AKAT-1 – tranzystorowy
analizator równań
różniczkowych
Erceptron – maszyna do
szybkiego uczenia się:
identyfikującej obrazki, teksty
pisane i wzory, pomagająca
szybko przyswajać materiał na
zasadzie skojarzeń
KAR- 65 – uniwersalny
komputer do obliczeń (Zakład
Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytetu Warszawskiego)
minikomputer K-202 (Instytut
Maszyn Matematycznych)

Foto za:
1. Jacek Karpiński; źródło fot.: www.dcserwis.pl
2. AKAT-1; źródło fot.: hacking.pl/images/news/
z5061733X.jpg
3. KAR-65; źródło fot.: commons.wikimedia.org/wiki/
File:Oldpolishpc.jpg
4. K-202; źródło fot.: http://www.mkgajwer.jgora.net/
History/70/k202-2.png

3.
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temat miesiąca

WARSZAWA MARKA
NOWAKOWSKIEGO
OCHOTCZANA

W

ydawnictwo Iskry (i chwała mu
za to) opublikowało w tym roku
zbiór
warszawskich
tekstów
Marka Nowakowskiego. Na książkę – bardzo
starannie wydaną – pt. „Moja Warszawa.
Powidoki” składają się felietony – wspomnienia
zamieszczane w latach 90. na łamach „Kulis”
i „Życia Warszawy” i wydane później, również
w latach 90., w trzech tomach Powidoków
(„Chłopcy z tamtych lat”, „Wspomnij ten
domek na Gęsiówce” i „Warszawiak pilnie
poszukiwany”). Wyboru i układu tekstów
w omawianym tomie dokonał Piotr Bratkowski.
Całość czyta się nie tylko jako fascynującą
dokumentalną opowieść o skrytej i mrocznej
tkance miasta czasów PRL-u, ale również jako
opowieść o samym Nowakowskim, chłopaku
z podwarszawskich Włoch, zafascynowanym
MIASTEM, podróżującym do jego centrum
jak do centrum świata i próbującym
z potrzaskanych przez historię kawałków
ułożyć prawdziwą twarz tego miasta.

Chodziliśmy do baraków na Opaczewskiej. Gościnnie podejmowała nas
Halina Ryżow. Przesiadywali u niej
mężczyźni i pili wódkę. W barakach
mieszkała żulia, cwaniacy, rzezimieszki,
ludzie bywali i doświadczeni w omijaniu
i przekraczaniu prawa. Halina Ryżow była dużą, obfitą kobieta o opuchłej twarzy.
Przeklinać umiała jak szewc i choć żyła
sama, bez stałego chłopa, dawała sobie
radę. Jej mieszkanie otwarte było dzień
i noc, wódkę sprzedawała także na wynos.
Awanturników wyrzucała bez pardonu,
posługując się pięściami i kopniakami.
Często używała przekleństw w języku
rosyjskim i to bardzo wymyślnych. Bogaty
ów repertuar odziedziczyła, jak mówiła,
po tatusiu. Tatuś był warszawskim Ruskiem, przed naszą niepodległością pełnił
odpowiedzialną funkcję rewirowego policjanta i już u nas pozostał na stałe.
Halina Ryżow kultywowała pamięć swego
brata Saszki, który zginął w 1939 roku na
barykadzie ulicy Opaczewskiej, walcząc
z Niemcami. Jego portret w jaskrawych
kolorach wisiał na jej łóżkiem i rankiem,
podnosząc ciężką od przepicia głowę
z poduszki, wpatrywała się z zadumą
w rumiane, pyzate oblicze chłopaka
z włosami w przedziałek pośrodku głowy
i mówiła: „Nu wot, krasiwy mołodiec!”
Tatuś i brat spoczywali na prawosławnym
cmentarzu na Woli.
(fragment wspomnienia pt.: „Rosjanie
w Warszawie”)

Była z nielichym biglem. Ładna, fertyczna
blondynka o zgrabnych nogach, które
działały jak magnes. Lekkie życie, jak to
się mówi eufemistycznie, musiała mieć we
krwi. Która tak jak ona tańczyła czeczotę
na stole w barku przy Opaczewskiej?
O świcie! Tam, na Zieleniak, przychodziło
się po lokalowej nocy. Ona bywała
często z amantami albo w poszukiwaniu
następnych wielbicieli, czasem też dla
bezinteresownej przyjemności zakończenia hulaszczej i pracowitej w jej przypadku nocy. Tańczyła wtedy dla cygańskich grajków. Pożerali ją oczyma.

„To było słowo-klucz. Otwierało tyle zamków.
Rozpalało wyobraźnię.
– Idziemy w miasto!
Odkąd pamiętam, tak mówili starzy, młodzi.
My, najmłodsi, przejęliśmy od nich to magiczne
słowo. Miasto jako świat pełen tajemnic,
symbolicznych znaków, sekretnych tropów.
Więc poszliśmy. Były to lata powojenne.
Warszawa ruin, wypalonych szkieletów domów, cmentarzysko. Gdzieniegdzie pozostały
enklawy dawnej zabudowy, cudem ocalone
po pożodze. Penetrowaliśmy wypalony obszar
z żarłoczną chłonnością. Żyła jeszcze pamięć
niedawnego miasta. Żyli tamci ludzie. Oni
nam przekazywali jego historię, piękne i niepiękne dzieje. Ożywiała się przeszłość,
nakładała teraźniejszość. Mijały lata, wiele
lat. Towarzyszyłem dziejom miasta niby jego
strażnik. Na dobre i na złe. Tak już pozostało.
Także i teraz powtarzam sobie z nagła to słowo
– Miasto!
Jest w nim jakiś prąd. I mimo garbu lat czuję
się znów chłopakiem z miasta. Ruszam
w wędrówkę. Otaczają mnie umarli i żywi.”
(za: „Miasto”)
Marek Nowakowski ukończył w tym roku 75
lat. Jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
JR

(fragment rozdziału pt.: „Babcia z wnuczką”)
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Ochota
„Z OCHOTĄ DO PRACY”

TARGI PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zaprasza do
odwiedzenia III Ochockich Targów Pracy dla osób niepełnosprawnych „Z Ochotą do
Pracy”, które odbędą się 8 czerwca 2010 r. w godz. 11.00-15.00 w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Nowowiejskiej 37b.
Ochockie Targi Pracy to niekomercyjne przedsięwzięcie. Oferta skierowana została do
osób niepełnosprawnych. Naszym celem jest stworzenie płaszczyzny, na której spotykają
się pracodawcy, osoby poszukujące pracy oraz organizacje i instytucje, uczestniczące
w rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością.
W tym roku, pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, na nasze zaproszenie odpowiedziało
wiele firm, instytucji i organizacji. Oferta Targów będzie więc bogata i zróżnicowana.
Proponujemy: ponad 1000 ofert pracy, oferty programów aktywizacyjnych, porady
w zakresie orzecznictwa oraz możliwość konsultacji ze specjalistami z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON), Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota, Warszawskiego Centrum
Pomocy Rodzinie. Zapraszamy do odwiedzenia stoisk wystawienniczych.

Historia jednego życia
Stanęła przede mną młoda, ładna dziewczyna. Była blada. Przyszła prosić o pomoc.
Przyglądałam się jej uważnie, a ona mówiła.
Początkowo powoli, nieśmiało a potem coraz
szybciej i nerwowo. Miała na imię Ania...
Wychowywała się na melinie, gdzie często
dochodziło do agresji, nie tylko między rodzicami, ale między wszystkimi uczestnikami
libacji alkoholowych. Nie pamięta, żeby
ktoś interesował się nią, dbał o jej potrzeby.
Od najmłodszych lat musiała sama zadbać
o siebie. Często chodziła głodna, ubrana
nieodpowiednio do pory roku czy do pogody. Pamięta też sytuację, kiedy jakiś pijany
znajomy rodziców usiłował ją wykorzystać.
Szkoła wiedząc, co się dzieje poinformowała
sąd rodzinny. Ojcu Ani została odebrana,
a matce ograniczona władza rodzicielska. Nad
rodziną ustanowiono nadzór kuratora, ale nic
w codziennym życiu Ani nie zmieniło się.
Ania odeszła z domu, gdy skończyła 18 lat.
Mieszkała w schronisku i pracowała na swoje
utrzymanie. Tam poznała chłopaka – Mirka.
Mirek nie pił alkoholu, był troskliwy, czuły,
opiekuńczy. Po raz pierwszy w życiu czuła
się bezpiecznie. Była zakochana, szczęśliwa.
Zamieszkali razem. Kilka miesięcy po ślubie
mąż bardzo się zmienił. Zaczął zmuszać ją do
pracy w agencji towarzyskiej nie zważając
na jej opór. Gdy nie chciała wykonywać poleceń
męża, stawiała opór, bił ją. I chociaż Ania nie
ukrywała tego, co dzieje się w jej małżeństwie,
nigdy nikt z nią nie rozmawiał na ten temat,
a sąsiedzi nie reagowali. Szalę goryczy przelał
stosunek Mirka do ciąży Ani – zażądał, by
oddała dziecko do adopcji, bo na aborcję
było już za późno. Po urodzeniu dziecka,
Ania wraz z maleństwem trafiła do domu dla
samotnych matek. Dziecko jest dla Ani najważniejsze. Chce zapewnić mu inne warunki
niż te, w których sama wyrosła. Ale czy jej się
uda? Mąż robi wszystko, żeby się załamała...
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W tej sytuacji Ania zgłosiła się do Ośrodka
Pomocy Społecznej. To była dobra decyzja,
bo od tej chwili nie jest już sama. Ma wokół
siebie osoby życzliwe, które w profesjonalny
sposób będą wspierały ją w rozwiązaniu
trudnej sytuacji. Tu otrzyma bezpłatną pomoc
prawną, wsparcie psychologów, a przede
wszystkim opiekę pracownika socjalnego,
który nie tylko będzie informował ją o różnych
możliwych rozwiązaniach czy wskazywał
miejsca, gdzie można otrzymać pomoc, ale
także będzie ją wspierał i towarzyszył w trudnych sytuacjach. To pracownik socjalny
wspólnie z Anią będzie pracował nad tym, aby
potrzeby egzystencjonalne matki i dziecka
były zabezpieczone. Szkoda tylko, że nikt nie
zareagował wcześniej, nie powiedział Ani, że
są takie miejsca, gdzie można zgłosić się po
pomoc.
Przed Anią jest długa i pewnie niełatwa
droga do zmiany swojego życia, ale gdy ma
się wokół siebie osoby życzliwe i chętne do
pomocy, nic nie wydaje się już tak niemożliwe
jak dotychczas.
Elżbieta Wolska
pracownik socjalny OPS
koordynator Zespołu ds. Przemocy
w Rodzinie
Bezpłatne porady dla osób będących w problemie oraz dla ich rodzin świadczone są
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
działającym w ramach Lokalnego Programu
Profilaktyki Uzależnień, w siedzibie Urzędu
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy
ul. Białobrzeskiej 32 (tel. 22 822 56 92) oraz
w Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba
Apostoła przy ul. Grójeckiej 38 w poniedziałki
w godz. 17.30-19.30.
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Stowarzyszenie Pomocy
Młodzieży Dyslektycznej
zaprasza na
Młodzieżowy Obóz Terapeutyczno-Dydaktyczny
do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Urocza” w Sarnakach.
od 28 czerwca 2010 do 11 lipca 2010
W programie:
Trening Ortograficzny prowadzony
metodami alternatywnymi;
warsztaty wokalno-muzyczne
i taneczne;
warsztaty komunikacji społecznej:
kreatywności i asertywności;
wieczorki integracyjne,
dyskoteki, ogniska;
wycieczki krajoznawcze
(do pobliskich okolic);
rejs statkiem po Bugu, pływanie kajakami, nauka wiosłowania;
gry i zabawy sportowe.
Zapewniamy miłą atmosferę oraz
opiekę dydaktyczno-terapeutyczno-wychowawczą.
kierownik obozu: Helena Grzelachowska – logopeda III stopień specjalizacji
zawodowej, koordynator terapii zajęciowej w stowarzyszeniu

więcej informacji:
tel. 691 678 176; 22 870 45 88

OKO

CO OKO W AARHUS WIDZIAŁO?
ROK 2010

N

asza muzyczna przygoda rozpoczyna
się poranną pobudką i wyjazdem
o świcie spod Ośrodka Kultury Ochoty.
Zmierzamy do Danii, kraju przyjaznego rowerzystom, ekologom i aktywnym młodym
ludziom. Mamy nadzieję, że także i nam –
pięciu utalentowanym stypendystkom Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego.
Towarzyszy nam akompaniator, pianista Grzegorz Karaś oraz pan Janusz, kierowca związany
z Ośrodkiem Kultury Ochoty. Kilkanaście godzin podróży mija niezwykle szybko na śpiewie
i rozmowach. Późnym wieczorem wjeżdżamy
do malowniczego portowego miasta Aarhus na
północy Jutlandii. W opustoszałej o tej porze
artystycznej szkole Byhojskolen, w której
spędzimy najbliższy tydzień rozwijając nasze
wokalne talenty, wita nas kolacją Preben – jeden
z nauczycieli, który na co dzień przygotowuje
muzycznie szkolny zespół afro. Następnego
dnia rano podwórko przed Byhojskolen zapełnia
się rowerzystami i postaciami niosącymi w futerałach gitary, trąbki i saksofony.
Przy wspólnym śniadaniu ustalamy kto
do jakiego zespołu warsztatowego trafi:
rockowego, jazzowego, latino czy afro. Dla
uczniów szkoły jest to eksperyment, ponieważ
na co dzień grają w innych zespołach niż te,
do których zostają właśnie przydzieleni na
czas wizyty w Aarhus. Do zespołu rockowego
trafia Weronika, która na co dzień wykonuje
nastrojowe ballady. Do dziesięcioosobowej orkiestry Latino – Monika, miłośniczka mocnego rocka i Dagmara, która najlepiej czuje
się w repertuarze bluesowym. Miłująca
się w soulu Olga trafia do liczącej ośmiu
muzyków grupy afrykańskiej. Uwielbiającej
francuskie piosenki Helenie przypada za zadanie improwizacja w jazz bandzie wraz
z zespołem instrumentów dętych, wiolonczelą,
kontrabasem i naszym pianistą Grześkiem.
Wkrótce okazuje się, że wspólne stworzenie
dobrze brzmiącego, osadzonego w konkretnym
stylu utworu nie jest prostym zadaniem.
Codziennie od 10.00 do 14.00 wraz z naszymi zespołami ćwiczyłyśmy w świetnie
wyposażonych salach prób pod czujnym
okiem nauczycieli. Również nasz kierowca Janusz objawił się jako talent pedagogiczny; tak spodobały mu się zajęcia grupy jazzowej, że brał w nich udział jako
słuchacz i udzielał cennych rad muzykom.
Podczas przerw na lunch dzieliłyśmy się
wrażeniami z prób i integrowałyśmy z nowymi
koleżankami i kolegami, którzy bardzo starali
się, aby bariera językowa i kulturowa nie była
odczuwalna i często po zajęciach zapraszali
nas do spędzenia czasu z nimi i ich duńskimi
przyjaciółmi, robiąc to, co zwykle młodzi ludzie
robią po szkole. Miałyśmy też trochę czasu dla
siebie, wówczas przemierzałyśmy ulice Aarhus

śpiewając i kręcąc kamerą amatorskie teledyski.
Wielkie wrażenie wywarła na nas architektura
miasta, czyste kwitnące trawniki i ulice pełne
zaparkowanych rowerów, którymi Duńczycy
jeżdżą do pracy.
Każdego wieczoru uczniowie gościli naszą
polską grupę pyszną kolacją przygotowywaną
przez nich i nauczycieli. Byłyśmy pod
wrażeniem, kiedy specjalnie dla nas został
upieczony chleb i podano jednej z naszych
koleżanek, która jest wegetarianką, kilka
rodzajów grillowanych warzyw. Po kolacji
zwykle szliśmy wszyscy razem „na miasto”
w poszukiwaniu dobrej muzyki. I tak trafiłyśmy
na koncert do konserwatorium muzycznego,
gdzie miałyśmy okazję wysłuchać improwizacji
jazzowej na mistrzowskim poziomie. Innym
razem brałyśmy udział w jam session w jednym
z lokalnych klubów. Pewnego popołudnia wybrałyśmy się za miasto do posiadłości nauczyciela grupy Latino – Petera i jego żony.
Gospodarze oprowadzili nas po malowniczej
okolicy, a potem uraczyli dźwiękami z pokaźnej
kolekcji winylowych płyt. Wieczór zakończył się
smakowitą kolacją i opowieściami o stosunkach
polsko-duńskich.
Ostatniego dnia warsztatów po krótkiej
próbie generalnej zebraliśmy się w leżącym
na terenie szkoły klubie Gyngen, aby podczas
koncertu zaprezentować repertuar, który przygotowaliśmy podczas minionego tygodnia.
Najpierw „czadu dał” zespół rockowy z Weroniką
Plichtą śpiewającą w duecie z Pernille. Głosy
wokalistek świetnie się uzupełniały, ale trzeba
przyznać, że to Weronika zrobiła na słuchaczach
największe wrażenie. Następnie wystąpił jazz
band, Helena Adwent i Grzegorz Karaś pokazali
swoje muzyczne oblicze w modern jazzowej
improwizacji, za którą otrzymali gromkie brawa.
Po nastrojowym występie jazzowym przyszedł
czas na zastrzyk energii, który wniosła na
scenę orkiestra salsowa, w której główne partie
wokalne śpiewały Dagmara Ostasz, Monika
Sadowska i Liva. Latynoska energia porwała
z siedzeń nawet najbardziej ospałych słuchaczy.
Po nich na scenie pojawił się zespół afro,
który oprócz afrykańskich wokaliz Olgi Barej,
Sary i Kevina pobudził wszystkich rytmiczną
grą bębnów, grzechotek i przeszkadzajek.
Na zakończenie koncertu wykonałyśmy nasz
repertuar przygotowany przed wyjazdem w Studiu Wokalnym, każda z nas zaśpiewała swój
solowy numer z towarzyszeniem chórków, co
zostało przyjęte z ogromnym entuzjazmem.
Niestety, potem nadszedł czas powrotu.
Kupując pamiątki spotkałyśmy na jednej z głównych ulic Aarhus naszego kolegę z zespołu
Latino, kontrabasistę Bastiana, który wraz z gitarzystą zabawiał przechodniów grając znane
przeboje. Nie namyślając się długo dołączyłyśmy
do nich! Zaczęłyśmy śpiewać na głosy, klaskać
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i tańczyć, wywołując spore zaciekawienie
przechodniów, którzy szybko wypełnili futerał
kontrabasu monetami. Takie wspomnienia na
długo zachowamy w sercu i pamięci.
Wyjazd przysporzył nam wiele radości,
pięknych, niezapomnianych chwil oraz pobudził nas do intensywnej pracy nad własnymi
umiejętnościami. Umożliwił poznanie pełnych pasji ludzi, z którymi mamy nadzieję
być w kontakcie i wspólnie rozwijać nasze
zainteresowania muzyczne. Na początku czerwca będziemy mieć okazję spotkać się z nimi
ponownie – przyjeżdżają do Warszawy, żeby dać
kilka koncertów w klubach. Polecamy z całego
serca, warto posłuchać i zobaczyć, jak Duńczycy
„dają czadu”!
Olga Barej, Weronika Plichta
Za możliwość wyjazdu do Danii i przeżycia muzycznej
przygody serdecznie dziękują: Helena Adwent, Olga
Barej, Dagmara Ostasz, Weronika Plichta i Monika
Sadowska

KONCERTY ZESPOŁÓW
DUŃSKICH
W DNIACH 3-6 CZERWCA 2010
3.06. (czwartek), godz. 20.00
Dobra Karma
ul. Górczewska 67 (wjazd od ul. Prymasa
Tysiąclecia)
Folmer Bob Firkant – jazz
Pantalones di Ardillas – muzyka latynoska
Piri piri – muzyka afrykańska
D’pas – muzyka elektroniczna
4.06. (piątek), godz. 20.00
Obiekt Znaleziony
pl. Małachowskiego 3 (podziemia Zachęty)
wstęp: 5 zł
Folmer Bob Firkant – jazz
Pantalones di Ardillas – muzyka latynoska
Piri piri – muzyka afrykańska
D’pas – muzyka elektroniczna
5.06. (sobota), godz. 20.00
Klub Indeks
ul. Krakowskie Przedmieście 24
Pantalones di Ardillas – muzyka latynoska
Piri piri – muzyka afrykańska
D’pas – muzyka elektroniczna
6.06. (niedziela), godz. 15.00
Galeria Freta
ul. Freta 39
Folmer Bob Firkant – jazz
Studio Wokalne im. Jerzego Wasowskiego
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DK „Rakowiec”

PRZEŁAM RUTYNĘ

P

rojekt integracyjnych warsztatów
artystycznych Strefa Otwarta został
zaproszony do udziału w międzynarodowym obozie teatralnym organizowanym przez angielskie stowarzyszenie Joy
of Sound w Walii w maju 2011. W projekcie
wezmą udział oprócz grupy teatralnej złożonej z uczestników zajęć Strefy Otwartej
zespoły ze Słowacji – członkowie miejskiego teatru artystów niepełnosprawnych
z Bańskiej Bystrzycy, z Bośni i Hercegowiny
– artyści teatru kukiełkowego oraz z Anglii
– uczestnicy warsztatów muzycznych stowarzyszenia Joy of Sound.
Szykuje się więc niezwykła przygoda
i uczta artystyczna, podczas której międzynarodowa grupa około 70 osób w tym samym czasie, w jednym miejscu będzie tworzyła cztery projekty teatralne połączone
jednym tematem – „Przełam rutynę”.
William Longden, pomysłodawca projektu, założyciel stowarzyszenia Joy of Sound zaprosił koordynatorów wszystkich
grup narodowych na spotkanie organizacyjne do Londynu i Walii w celu przygotowań i uzgodnień szczegółów organizacyjnych, wspólnych koncepcji artystycznych,
omówienia planu działań podczas trwania
obozu oraz wzajemnego poznania się i integracji. W związku z tym jako koordynator
i pomysłodawca projektu Strefa Otwarta
pojechałam na to spotkanie.
W Londynie zapoznałam się bliżej
z działalnością stowarzyszenia Joy of Sound,
poprzez festiwal przedstawiający różnorodne projekty artystyczne, które stowarzyszenie realizowuje przez cały roku, m.in. wzięłam udział w ich słynnych otwartych warsztatach muzyczno-wokalnych. Uczestnictwo
w festiwalu Joy of Sound było dla mnie
niezwykle inspirujące, mogłam „popłynąć
na fali” energii tworzonej przez grupę
w trakcie warsztatów, obserwować niezwykle dojrzałe, pełne szacunku respektu podejście Anglików do osób niepełnosprawnych. To wszystko bardzo wzbogaciło moje
doświadczenia zawodowe i prywatne.

Pobyt w Walii był nie mniej owocny
i zadziwiający. Odwiedziliśmy trzy placówki kulturalne, spotkaliśmy się z miejscowymi artystami, którzy będą brali
udział w projekcie oraz stoczyliśmy tysiące dyskusji (i nie jedną kłótnię) na temat
naszych planów, działań artystycznych
podczas obozu teatralnego, zastanawialiśmy się nad potrzebami i oczekiwaniami
uczestników warsztatów, omawialiśmy
wady i zalety każdego z trzech ośrodków, który ma w projekcie partycypować:
obóz artystyczny w Sychpwll wyposażony w ogromne przestrzenie plenerowe
oraz kilka świetlic, lokalny „Workhouse”
w Llanfyllin będący najbardziej podobny
do naszych domów kultury oraz Uniwersytet Teatralny w Aberystwyth z dwiema
salami teatralnymi i jedną taneczną. Wieczorami, zmęczeni niekończącymi i często
nieprzynoszącymi konkretnych rezultatów
rozmowami, siadaliśmy do wspólnego
jam session, muzykowania z miejscowymi
obywatelami. Przekonałam się, jak bardzo
Walijczycy są muzykalni oraz artystycznie
uformowani. Te same osoby, które gotowały i podawały nam śniadania i kolacje, wieczorem siadały z nami, wyciągały mnóstwo
instrumentów muzycznych i grały na skrzypcach, celtyckich fletach, przeróżnych bębnach, gitarach itp., piękną celtycką muzykę.
Było to dla nich tak naturalne, jak uśmiech,
którym nas na każdym kroku obdarzali.
Na początku wspomniałam temat naszego obozu teatralnego – „Przełam rutynę”. Nie został on z góry narzucony przed
wyjazdem do Walii, wymyśliliśmy go po
godzinach dyskusji w drodze powrotnej,
kiedy już dojeżdżaliśmy do Londynu. Na-

„OKNO” NAGRODZONE W SOLCU
W odbywających się 15 maja w Solcu Kujawskim V Ogólnopolskich
Spotkaniach „Teatr po pracy”, grający w spektaklu „Okno” – Agnieszka
Kruk i Paweł Ptaszkiewicz – decyzją jury pod przewodnictwem Olgierda
Łukaszewicza otrzymali aktorskie wyróżnienia za role Barbary i Krzysztofa
w przedstawieniu na podstawie tekstu Ireneusza Iredyńskiego. Spektakl
„Okno” będzie grany na scenie Domu Kultury „Rakowiec” 26 czerwca
o godz. 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy.
26 czerwca 2010 (sobota), godz. 19.00
Grupa T-Art – „Okno” wg Ireneusza Iredyńskiego
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
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gle wszyscy poczuliśmy, jak dużo dla nas
znaczyła ta zmiana codzienności, naszych
rytuałów, otoczenia. Przełamanie rutyny
to krok w inną przestrzeń, otwiera nowe
horyzonty, inspiruje, powoduje przypływ
nowej energii. Taką zmianę chce zafundować William Longden uczestnikom dwutygodniowego obozu teatralnego zaplanowanego na maj 2011 roku w Walii. Przełamanie codzienności jest też wyzwaniem,
szczególnie dla osób niepełnosprawnych,
którzy są często zamknięci w określonych
środowiskach z do bólu powtarzającym się
harmonogramem. Dla nich, mam nadzieję,
dwutygodniowy obóz teatralny w Walii
będzie taką intensywną zmianą, wzbogacającą ich życie, która na zawsze odmieni ich świadomość. A zielone wzgórza
magicznej i artystycznej Walii, tylko nam
w tym pomogą.
***
Udział Strefy Otwartej w tak dużym
projekcie europejskim świadczy o dobrych
walorach jedynej sekcji w Ośrodku Kultury Ochoty przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Jest również efektem naszej
współpracy z angielskim stowarzyszeniem
Joy of Sound, które w zeszłym roku poprowadziło na Rakowcu tygodniowe warsztaty muzyczne. Jest również konkretnym
i wymiernym rezultatem przełamywania
rutyny w myśleniu o Domach Kultury jako
o „zapyziałych, paprotkami zarośniętych
placówkach”. To już przeszłość – „Przełamujmy tę rutynę”!
Anita Szaboova

PS O stowarzyszeniu Joy of Sound pisałam już na łamach Ochotnika, przy okazji prowadzenia przez nie
warsztatów muzycznych w ramach Strefy Otwartej.
Jego założyciel William Longden, od 9 lat rozwija
metodę warsztatów muzyczno-wokalnych dla osób
niepełnosprawnych. Podczas swoich warsztatów posługuje się specjalnymi instrumentami muzycznymi,
które są dostosowane do potrzeb i warunków osób
z różnymi ograniczeniami. Stowarzyszenie Joy of Sound
zdobyło w roku 2008 prestiżową w Anglii nagrodę London Helth Commission, za dotychczasową działalność
na rzecz mentalnego zdrowia oraz polepszenia życia
osób niepełnosprawnych.

OKO/filie

PROJEKT VAN GOGH DOBIEGA KOŃCA
Od 2008 w Ośrodku Kultury Ochoty realizowany jest międzynarodowy projekt VAN GOGH – Visual Art Network Over Going Horizons (Grupa Sztuk Wizualnych – Przekraczając Granice Wieku. Edukacja artystyczna słuchaczy dorosłych). Dzięki
nawiązaniu współpracy z instytucjami kultury z Budapesztu
oraz Wilna, doprowadziliśmy do powstania wspólnego przedsięwzięcia artystycznego, dedykowanego starszym mieszkańcom miast. Polska grupa złożona była z uczestników zajęć
prowadzonych na co dzień w filiach Ośrodka Kultury Ochoty: Magazynie Sztuk, w DK „Rakowiec” – grupa „Impresja”
i w Centrum Artystycznym „Radomska 13” – grupa „Paleta”.
W ramach projektu VAN GOGH, seniorzy z trzech krajów mieli
okazję przede wszystkim rozwijać swoją pasję podczas trzech
plenerów malarskich, w każdym z krajów partnerskich. Przy wyborze miejsca na plener ważne było, by stworzyć naszym malarzom odpowiedni klimat do pracy, dostarczyć wielu bodźców i inspiracji. I tak Kazimierz Dolny nad Wisłą, Trakų Vokė
niedaleko Wilna i malutka miejscowość Balatonkese nad Balatonem okazały się idealnymi miejscami do powstania pięknych obrazów.

Jeśli pragną Państwo choć na chwilkę oderwać się od szumu
i „przyrody” miejskiej, by przejść się uliczkami Kazimierza czy
poczuć wiatr znad Balatonu, to zapraszamy serdecznie na
wernisaż prac artystów polskich, litewskich i węgierskich. Będzie to jedyna okazja, by w miłej przestrzeni Galerii Zadra porozmawiać z autorami prac, a także z artystami, pod okiem
których te prace powstawały. Po raz pierwszy zaprezentowany zostanie również wydany specjalnie na te okazję Katalog
VAN GOGH. Zawarte w nim prace wszystkich uczestników
plenerów, opatrzone będą słowem od każdego z autorów.
Wystawie towarzyszyć będzie występ uczniów Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego działającego w OKO. Relacja
z wernisażu ukaże się w lipcowym Ochotniku. Zachęcamy
do lektury!
Zapraszamy też na stronę projektu, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji o projekcie www.plengogh.eu.
Katarzyna Skowron

BABIE LATO. MINĘŁO 25 LAT
FOTORELACJA
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Szkiełko i Oko
Portrety

W drugim wydaniu audycji literackiej „Szkiełko i Oko” gościła
znana pisarka Agnieszka Syska. Postanowiliśmy zamieścić dla
Państwa krótką prezentację twórczości poetki na łamach
naszego mini pisemka. Agnieszka Syska wydała do tej pory:
„krzyk przedświatów” Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2007; „jego usta mają rogi” Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 2008;
„śpiewała młoda prawda” Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2009; „stworzony z prawiersza” Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2010. Laureatka Symbolicznej Nagrody Poetyckiej przyznanej przez Zrzeszenia Artystyczne „ZA” (2006); Należy do
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Warszawa (2008); Stypendystka Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (2009); Nominowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za
książkę „śpiewała młoda prawda” (2010); Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddział
Warszawa (2006); Członkini Związku Zawodowego Twórców Kultury (2010); Należy do Stowarzyszenia
Autorów ZAIKS (2010).

Agnieszka Syska

Agnieszka Syska

Michał Dąbrowski

mgły w nich dogasały
gdy pod korcem łza jedna jak smoleńsk
		
świeciła ich duszom
mgły w nich dogasały

Mironowi Chodakowskiemu od Matki
Boskiej Smoleńskiej

W swojej najnowszej powieści
„Aleja Niepodległości” Krzysztof
Varga konfrontuje ze sobą dwa
różne modele karier i stylów
życia, jakie występują w Polsce
dwadzieścia lat po obaleniu
komunizmu. Pisarz opowiada
dwie historie kolegów ze szkolnej ławki – niespełnionego alternatywnego artysty Krystiana Apostaty i karierowicza, tancerza
cieszącego się ogólnopolską sławą – Jakuba Fidelisa. Varga
w swoim niepowtarzalnym stylu
patrzy w przeszłość, która, jak
to zawsze ma miejsce w jego
prozie, rzutuje całym swoim cieniem na teraźniejszość i przyszłość. Sentymentalnie, ale też
nie bez sarkazmu powraca do
zdarzeń minionych, aby zderzyć
je z beznadziejną egzystencją
Apostaty oraz blichtrem, w którym
żyje Fidelis. Obaj bohaterowie
nie wiedzą, że koniec przyjdzie
w najmniej oczekiwanej chwili,
a w konfrontacji z ostatecznością
jesteśmy wszyscy równi sobie.
Świetna powieść, jedna z lepszych w dorobku Krzysztofa
Vargi.

Romanowi Indrzejczykowi
od Dzieciątka Jezus
wypalone jak trawy
kobierce orszaki kobierce
panny mgielne w przedśpiewie
ogniem owiane osmolone ogniem owiane
			
na zaślubiny
kobierce orszaki kobierce
panny mgielne śpiewne
ogniem próbowane osmolone ogniem
próbowane na zaślubiny
kobierce orszaki kobierce
jak rozłogi jak ścierniska jak rozłogi ciała ich
w bruzdach całe
jak rozłogi ciała serca ich
w bruzdach całe
odłogiem legły
złowróżbnie wichrem gnane złowróżbnie
		
legły gdy stały
odłogiem legły
coś je gnało na koniec końca
gasną pod korcem końca kończą się
			
w sobie
nie dokończywszy się gasną tak mgielnie
coś je gnało na koniec końca
powiewają
gdy jak łany pełne żyzne pełne dusze ich
powiewają
coś je gnało na koniec końca
gasną pod korcem końca kończą się
			
w sobie
nie dokończywszy się gasną tak mgielnie
dyszą w nas trawokosy ich
mówią słońca nie będzie dnia nie będzie
księżyca nie będzie nocy nie będzie
dyszą w nas trawokosy ich
dusze lampy dusze ich klęczą za nami
tak mgielnie
łany ich
10 IV 2010
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ci co we mgłach sieją żąć będą w radości
mgły rosy mgły im z oczu opadną
ziemi odtąd nie będzie
mgły rosy im z oczu opadną
nieba odtąd nie będzie
mgłą otrę jej łzę
była przyjechała z bizancjum do rosji
słońca nie będzie
mgłą otrę jej łzę
dopokąd
rozpacz niewiasta nieurodzajna niepłodna
			
nieżyzna
dopokąd dokądś była poszła
mgłą otrę jej łzę
była przyjechała z katynia do smoleńska
księżyca nie będzie
mgłą otrę jej łzę
dopokąd
rozpacz ciało nieurodzajne niepłodne
			
nieżyzne
dopokąd dokądś było poszło
dokąd było poszło ciało
żąć w rozpaczy
dokąd jest idzie dusza
kędy
słońca już nie ma
a trzeba zbierać w radości snopy z zasiewu
kędy
księżyca już nie ma
owędy była poszła dusza
radościami uwielbienia szła
owędy jest idzie
ongiś był bóg jako bóg
dzisiaj jest człowiek jako człowiek przeszedł
				
mimo
ongiś byliśmy
słona ta mgła
dziś otrę nią mirrę łzę mirrę z supraśla
słona ta mgła
gotujcie mgławe kadzie
na boską liturgię
gotujcie mgławe kadzie
ongiś był bóg jako bóg
dzisiaj jest człowiek jako człowiek dzisiaj jest
matka jako matka przeszli mimo
ongiś byliśmy
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Krzysztof Varga,
„Aleja Niepodległości”,
Wydawnictwo
Czarne 2010
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Ochota

NUDA I INNE KATAKLIZMY,

CZYLI PUŁAPKI MAŁEJ STABILIZACJI
rozmawiają: Beata Chrzanowska-Pietraszuk i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
tensje i zadawnione spory. Do sielanki
w takich domach daleko.

Anna Salwa-Ostrowska: Wydaje się,
że kiedy rodzina dotrze do momentu,
gdy dziecko poczuje się w miarę pewnie
w roli ucznia i poradzi sobie z wyzwaniem
znalezienia sobie miejsca w grupie
rówieśniczej, dla pary małżeńskiej rozpoczyna się okres spokoju i stabilizacji.
Czas zebrania plonów pracy i starań
z pierwszych etapów związku i cieszenia
się nimi. Para skutecznie przetrwała trudny
czas docierania się na początku małżeństwa
i równie trudny okres pojawienia się
pierwszego dziecka, a potem jego pójście
do przedszkola i szkoły. Teraz już tylko
spokój i pogodne życie. Czas równowagi,
pogody i spokojnego przemieszczania
się między pracą, domem i szkołą dzieci.
Czas powrotu do życia towarzyskiego,
rozwijania swoich zainteresowań, niekiedy do edukacji i do zawodowych ambicji.
Czas, kiedy znowu para ma czas dla siebie
i szanse cieszenia się sobą. Wszystko
ułożone, przewidywalne. Nareszcie można
trochę odetchnąć?
Beata Chrzanowska-Pietraszuk: I tak,
i nie. To prawda, że wiele rzeczy już się
ułożyło, dograło. Wiadomo, kto w domu
wynosi śmiecie, a kto zmywa. Na ogół już
mieszka się na swoim, więc i konfliktów
z teściami mniej. Dzieci już podrosły
na tyle, że pod pewnymi względami są
samoobsługowe i nie potrzebują już rodzica
non stop. Co prawda jeszcze trzeba spłacać
kredyt, ale póki co dajemy radę. Szansa na
spokojną stabilność i cieszenie się tym, co
mamy.
Przedstawiłaś wersję optymalną, ale
przecież bywa też inaczej. Banki cisną,
domagając się spłaty kredytów, kondycja
firmy wisi na włosku, dziecku w szkole
kiepsko idzie. I co z tego, że wiadomo,
kto zmywa, kiedy brakuje spokoju,
a perspektyw na poprawę sytuacji w krótkim czasie nie widać. Wracają stare pre-

Niestety to prawda. Ale warto pamiętać,
że i w rodzinach, gdzie nie ma takich
problemów, związki między małżonkami
są w tym czasie narażone na osłabienie. Do
niektórych związków podstępnie, po cichu
wkrada się nuda. Wszystko jest znane (choć
może nie zawsze lubiane, ale przynajmniej
oswojone), więc zaczynamy się rozglądać
za czymś, co by ożywiło nasze zwyczajne
życie lub na chwilkę pozwoliło zapomnieć
o narastających kłopotach. Niestety często
jest to inna osoba, która nagle wydaje się
ciekawsza od żony czy męża.
Brzmi to trochę przerażająco. Jakby nie
było odwrotu od kierunku „poszukiwanie
nowości”.
Ależ jest, tylko na początku trzeba sobie
zdać sprawę z tego, co się tak naprawdę
dzieje. Że to nie żona się zmieniła, tylko rutyna i przyzwyczajenie powoli zamieniają
się w nudę. A nuda powoduje, że związek
przechodzi trudniejszy czas (mimo że pozornie niczego nie brakuje). W tym
momencie, zamiast czekać aż druga strona
coś zrobi lub pogrążyć się w narzekaniu
i żalu nad sobą, warto zapytać siebie:
jaki może być MÓJ wkład w poprawę
sytuacji. Jeszcze nie w naprawę, bo jeszcze
się nic nie zepsuło, ale w zaradzenie
dalszemu pogorszeniu, skoro już koła
piszczą i ha-mulce niekiedy zawodzą.
Nie zawsze trzeba zatem radykalnych zmian, aby poprawić jakość
funkcjonowania związku i podnieść poziom satysfakcji z bycia mężem czy żoną
tego, kogo żeśmy wybrali. Wystarczą małe
kroki. Warto powrócić do wspomnień
z czasu sprzed ślubu. Do okresu narzeczeństwa, gdy zakochiwaliśmy się w sobie.
Przypomnieć sobie, co nas w partnerze
urzekło i spróbować to odkryć na nowo.
Już teraz można częściej wychodzić gdzieś
bez dzieci tylko we dwoje. Gdy dzieci są
w wieku szkolnym, to w wakacje wyjeżdżają na kolonie i obozy. Można ten czas
wykorzystać na prace remontowe w naszym związku. Wyjazd, kolacja przy
świecach, czas na robienie czegoś razem,
spotkania z przyjaciółmi.
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Czas, gdy dzieci są w wieku szkolnym jest dobrym momentem, aby
rozwijać swoje hobby i zainteresowania.
To także dobra chwila, aby doskonalić
i trenować umiejętności komunikacji
w związku. Sytuacji treningowych będzie
co nie miara. Poczynając od ustalenia,
kto odwozi dzieci na basen, a kończąc na
zastanowieniu się, co zrobić, aby dziecko
się lepiej uczyło. W czasie tych „treningów
komunikacji” warto pamiętać o kilku
podstawowych zasadach i założeniach.
A mianowicie, że mamy rozwiązać problem, a nie szukać winnego zaistniałej
sytuacji, że obydwoje rodzice chcą dobra
dziecka, że moje racje są tak samo dobre, jak
twoje i poszukujemy takiego rozwiązania,
z którego obie strony będą zadowolone
i wreszcie – najważniejsze – że jesteśmy drużyną i gramy do jednej bramki.
A jeśli macie wrażenie, że w rodzinie
jest bardzo źle, że kłopoty się nawarstwiają,
każda sytuacja jest powodem do kłótni,
wtedy warto zasięgnąć porady specjalisty.

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
UNIWERSYTET DLA RODZICÓW
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa
tel. 22 822 24 46, 822 71 68
fax. 22 822 24 46
e-mail: sppp-udr@edu.um.warszawa.pl
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WARSZAWA ZBLIŻA – II EDYCJA KWIATU PAPROCI − NOCY WARSA I SAWY
W imieniu organizatorów Centrum Artystycznego „Radomska 13”, filii Ośrodka Kultury Ochoty i Latawiec Partner serdecznie
zapraszamy dorosłych mieszkańców stolicy w środę 23 czerwca do Parku Szczęśliwickiego, gdzie odbędzie się II edycja plenerowej
imprezy pt. „Kwiat Paproci − Noc Warsa i Sawy”. Początek godz. 18.00.
Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem: „Warszawa zbliża”. Zachowujemy konwencję nietypowego spotkania trzech
pokoleń dorosłych warszawiaków z kulturą i rozrywką Warszawy, gdzie scena nie jest centrum imprezy, ale jedynie jedną z atrakcji,
które tworzą barwne stoiska sponsorów i wystawców oferujące swe usługi i towary, nie bezpośrednio – ale poprzez animację
zainteresowanych.
W trakcie imprezy w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni pokażemy świat dawnej i obecnej Warszawy. Ujawnimy tajemnice
wróżb i przepowiedni. Przypomnimy dawne zabawy miejskie. Zapewnimy wiele współczesnych atrakcji, tak aby każdy znalazł coś
dla siebie. Niech urok i piękno tajemniczości nocy ogarnie wszystkie serca.
W programie: występy zespołów klubowych, etno-jazzowych (z udziałem m.in.: Warszawa Kyiv Express), pokaz teatru pantomimy,
warsztaty twórcze i artystyczne, gra w tenisa i Speed Badminton, jarmark literatury użytecznej i wyrobów rękodzielniczych, tańce
na dechach (hip-hop, breakdance, salsa, tango argentyńskie), konkursy oraz II zlot entuzjastów nordic walking.
Zaproszenie do uczestnictwa kierujemy do zakochanych par oraz singli z całej warszawskiej aglomeracji. Chcemy pokazać, że
Warszawa to przede wszystkim miasto, które łączy, zbliża i splata, w którym każdy odnajdzie swoje miejsce.
Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy

Ewa Maślanka i Agnieszka Nadstawna

23 czerwca 2010 (środa), godz. 18.00
„Kwiat Paproci − Noc Warsa i Sawy”
Park Szczęśliwicki
więcej informacji: www.kwiatpaproci.art.pl

MIRONALIA
1. ULICZNA GRA LITERACKA – „Czy wie
publika kto zszedł z pomnika?”
2. OBCZYTYWANIE BIAŁOSZEWSKIEGO
– czytanie utworów Mirona Białoszewskiego
non stop przez dorosłych, młodzież i dzieci
3. WARSZTAT ARTYSTYCZNY dla młodzieży licealnej i studenckiej pod nazwą „Siemiona
lekcje czytania Białoszewskiego”, prowadzony przez prof. Barbarę Katarzynę Radecką
4. PŁYTOTEKA MIRONA – lektury muzyczne Mirona Białoszewskiego (wprowadzenie Anna Sobolewska)

ZAUŁEK „HEKATE PIJĄ HERBATĘ”
ul. Tarczyńska 5/9
Wanda Chotomska zaprasza... dzieciaki,
mamę z tatą i babcię z dziadkiem
na rodzinną herbatkę
12. Instalacja RODZINNA HERBATKA – Wanda Chotomska zaprasza dzieci i dorosłych.
Goście, m.in.: Joanna Papuzińska – zabawy
słowne, Agnieszka Frączek – przekształcajki,
Paweł Beręsewicz – wiersze dla dzieci, zabawy po angielsku, Edward Lutczyn – rysuje
13. RODZINNA HERBATKA – nauka
i wspólne śpiewanie piosenki

5. DEDYKACJE MIRONA – wprowadzenie:
Tadeusz Sobolewski

14. ZGADUJEMY PRZYSŁOWIA – konkurs
przy pomocy rekwizytów

6. TEATR NA KLEPISKU – „Kabaret Kici Koci”
M. Białoszewskiego w reż. Wojciecha Królikowskiego (wprowadzenie: Henryk Malecha)

15. ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ
I TATĄ NA MIRONALIACH – warsztaty literackie i plastyczne przygotowane przez
Dom Kultury „Rakowiec”, filię OKO

7. ZESPÓŁ WIATRAKI ŚPIEWA MIRONA
(skład: Tomasz Drachal – gitara, głos;
Piotr Krzewski – djembe, głos; Roman Praszyński – gitara, głos); zespół współpracuje z Fundacją Składowisko Sztuki
8. SIEMION NA MIRONALIACH – Henryk Malecha, Marek Wawrzkiewicz, Grzegorz Walczak,
Tomasz Miłkowski: wspomnienia, wypowiedzi,
wiersze i piosenki W. Siemiona w nagraniach
9. MŁODZI JAK ZWYKLE W DUCHU MIRONA
– promocja młodych twórców

16. RODZEŃSTWO Agaty Wieczyńskiej
– Teatrzyk Czerwony Słoń z OKO
17. DLA KOLEGI, KOLEŻANKI WIERSZOWANKI, RAPOWANKI – wiersze dla
dzieci wykonane przez raperów
18. KSIĄŻKI DO PRZEGLĄDANIA I ODDANIA – stół z książkami do zabrania
19. „FILTRY CAFE” – kawa, herbata,
wypieki, kiermasz książek

WYSTAWY:
23. GALERIA TWÓRCÓW OCHOTY – pogawędki,
autografy – Galeria Myśliwska, ul. Tarczyńska 1
24. MALARSTWO TĘTNIĄCE ŻYCIEM WYPEŁNIONE
TŁUMEM – „Galeria na Tarczyńskiej”
Anny i Wojtka Zbytniewskich
25. LECH EMFAZY STEFAŃSKI – spiritus movens
Teatru na Tarczyńskiej
26. FRYDERYK CHOPIN W EKSLIBRYSIE – wystawa
przygotowana przez Warszawską Galerię Ekslibrysu – Księgarnia Hiszpańska, ul. Tarczyńska 3
27. JAK PROMOWAĆ MIRONA DZISIAJ – wystawa pokonkursowa przygotowana przez MACTE!
Projekty komunikacyjne z ul. Tarczyńskiej 8
28. GALERIA NA PARKANIE (Tarczyńska 10)
– wystawa „Twórcy i Pasjonaci” – prezentowanie prac fotograficznych, plastycznych,
zbiorów hobbystycznych itp. na zasadzie
Hyde Parku we współpracy z Fundacją
„Fotografia dla Przyszłości”
29. BATIK W PLENERZE – we współpracy
z Magazynem Sztuk, filią OKO, ulica Tarczyńska
30. WYSTAWA FOTOGRAFII GRZEGORZA
KUŚMIDRA oraz starych aparatów fotograficznych – Zakład FOT-KA, ul. Tarczyńska 3
31. KIERMASZE KSIĄŻEK

32. KLIMATY ULICZNE – Kapela Salonowa
z Chmielnej
10. MĘDRAKOWANIE – O fenomenie twórczości ZAUŁEK PRZESTRZENI FOTOGRAFICZNEJ
Krzysztofa Mętraka (1945-1993) mówią zaprosze- ul. Tarczyńska 12
ni przyjaciele i znawcy twórczości K. Mętraka:
m.in. Jerzy Górzański, Janusz Zaorski, Anna Mętrak 20. ŁAWECZKA – instalacja, Waldemara
Zdrojewskiego
11. MIRONOWISKO – zorganizowana w Księgarni
21. KOMUNIKACJA – wystawa prac
Hiszpańskiej, projekcja archiwalnych nagrań
studentów
Laboratorium Reportażu
20 czerwca 2010 r. (niedziela)
radiowych Mirona Białoszewskiego
Wydziału Dziennikarskiego UW
i „Teatru na Tarczyńskiej”, autorska projekgodz. 12.00-18.00
cja filmu „Kilka osób, mały czas” reż. An21. LUDZIE MIRONA – audio-reportaż-prezentaMironalia 2010
drzej Barański, Nagrania Wojtka Siemiona.
cja projektu studentów Laboratorium Reportażu
zaułki,
bramy,
podwórka
i galerie
Rejestracja spektaklu „Kici Koci” Wojciecha
ulicy Tarczyńskiej
22. DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE – Galeria OT-TAK
Królikowskiego na Scenie na Klepisku

